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Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

1,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 8,6% în iunie 2022, în creștere de la nivelul de 8,1%

înregistrat în luna precedentă. Rata anuală a inflației în luna mai a anului anterior a fost de 1,9%.

Inflația anuală din Uniunea Europeană a fost de 9,6% în iunie 2022, în creștere de la 8,8% în mai 2022.

În luna mai 2021 rata inflației a atins nivelul de 2,2%. Cele mai mici rate anuale au fost înregistrate în Malta

(6,1%), Franța (6,5%) și Finlanda (8,1%). Cele mai mari rate anuale s-au observat în Estonia (22%),

Lituania (20,5%) și Letonia (19,2%). În luna iunie 2022, cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației din

zona euro a venit din partea energiei (+4,19 puncte procentuale, pp), urmată de alimente, alcool și tutun

(+1,88 pp), servicii (+1,42 pp) și bunuri industriale neenergetice (+1,15 pp).

(https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644638/2-19072022-AP-EN.pdf/fff35147-c9b3-

a915-7bf0-b09202bbd130)

- Invazia Rusiei în Ucraina continuă să aibă efecte în întreaga industrie energetică mondială, determinând

unele națiuni să acorde prioritate securității energetice și accesibilității pe termen scurt în detrimentul

decarbonizării. La 31 mai 2022, Comisia Europeană a aprobat mai multe propuneri pentru ca statele

membre ale Uniunii Europene să renunțe la gazul rusesc cu mult înainte de 2030, în urma unor apeluri

anterioare ale membrilor UE de a reduce importurile de gaz rusesc. Planurile ar putea permite o eliminare

ordonată a gazului rusesc până la sfârșitul deceniului, dar vor avea implicații negative asupra creditului cel

puțin pentru următorii trei până la cinci ani. În SUA, inflația, prețurile ridicate la gazele naturale și creșterea

ratelor dobânzilor sporesc riscul ca societățile reglementate de furnizare a energiei electrice și a gazelor

naturale să se confrunte cu dificultăți în recuperarea costurilor mai mari. Pe data de 4 aprilie 2022,

Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice (IPCC) al Organizației Națiunilor Unite a

făcut apel la acțiuni urgente pentru a atinge obiectivul Acordului de la Paris de limitare a încălzirii globale la

mult sub 2 grade celsius, de preferință la 1,5 grade celsius, comparativ cu nivelurile preindustriale. A fost

observat faptul că, deși măsurile accelerate vor crește riscurile de credit pe termen scurt pentru industriile

și statele suverane cu emisii mari de dioxid de carbon, o acțiune reușită va reduce costurile mondiale

pentru economia globală pe termen lung. În ceea ce privește reglementarea, noile reguli de publicare a

informațiilor ESG propuse în luna mai 2022 de către US Securities and Exchange Commission, dacă vor fi

puse în aplicare cu succes, reprezintă un pas în direcția unei mai bune comparabilități a datelor ESG.

Aceste modificări propuse coincid cu o supraveghere sporită a fondurilor axate pe ESG.

(https://www.moodys.com/account/sign-

in?lang=en&cy=global&ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.moodys.com%2fresearchdocumentcontentpage.as

px%3f%26docid%3dPBC_1335959)

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

1,5% - 1,75%

Evoluții

• Pe baza evoluțiilor observate până în prezent, piețele de criptoactive prezintă la momentul actual toate

semnele unui risc emergent pentru stabilitatea financiară. ASF a emis informări de presă cu privire la

riscurile investiționale asociate cu criptoactivele. Riscurile legate de protecția consumatorilor includ:

(i) informații înșelătoare, (ii) absența unor drepturi și protecții, cum ar fi procedurile de reclamație sau

mecanismele de recurs, (iii) complexitatea produselor, uneori cu efect de levier, (iv) fraude și activități rău

intenționate (spălare de bani, criminalitate informatică, piraterie informatică și ransomware) și

(v) manipularea pieței (lipsa transparenței prețurilor și lichiditatea scăzută).

• Principalii indicii bursieri internaționali au închis sedința de marți în creștere.

• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de  BBB- cu perspectivă la stabilă.
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Morning Call 20.07.2022

 Total turnover BVB*    27.682 Media zilnică 2022** 58.639

    Estimări macroeconomice pentru România, anul 2022 CE* FMI** CNSP*

3,9 2,2 2,9

11,1 9,3 10,1

-7,5 -7,0 -6,9

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

SNP 1,03% 0,489 BRD -2,33% 11,72

ONE 0,00% 1,27 SNG -1,69% 43,55

EL -1,30% 8,38

DIGI -0,52% 38

TLV -0,40% 1,992

*Calculat pentru acțiunile cu un turnover mai mare de 250.000 RON, fără SMT

Data Perioada Estimare Anterior

18-iulie-22 mai 2022 20,1%

18-iulie-22 mai 2022 22,1%

19-iulie-22 mai 2022 -9,5%

Disclaimer

     Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că multe criptoactive sunt extrem de riscante și speculative. Pentru majoritatea consumatorilor retail nu sunt adecvate ca investiție sau ca mijloc de plată sau de schimb.Consumatorii 

ar trebui să fie conștienți că nu dispun de nicio cale de atac sau protecție, întrucât criptoactivele  și  produsele  și  serviciile  conexe  nu  intră,  de  regulă, sub  incidența protecției existente în temeiul normelor actuale ale UE privind serviciile financiare. 

(https://asfromania.ro/ro/a/2373/informare-de-pres%C4%83:-avertizare-emis%C4%83-de-autorit%C4%83%C8%9Bile-de-reglementare-din-domeniul-financiar-din-ue-cu-privire-la-riscurile-criptoactivelor)

Acest document are un scop strict informativ, fiind realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe baza celor mai recente informații disponibile prin  intermediul terminalului Datastream, BVB, BNR și ASF la data raportului. Deși toate eforturile au fost depuse pentru a 

asigura calitatea informațiilor furnizate, autorii nu  garantează acuratețea datelor prezentate.

Calendarul economic al săptămânii curente Rate interbancare- Evoluția ROBOR

Lucrările de construcții

Cifra de afaceri în comerțul cu ridicata

Cifra de afaceri în serviciile de piață 

prestate în principal întreprinderilor

* Conform prognozei de primăvară 2022 CNSP și 

prognozei de primăvară și vară 2022 CEPIB (%)

Inflație medie (%)
** Conform prognozei FMI din aprilie 2022

Indicator

*Valoarea în mii RON pentru ziua precedentă 

(doar segment principal, fără SMT )

** Valoarea în mii RON pentru 2022 (numai 

segment principal); Media zilnică 

2021:43.781

• Banca Mondială şi România, prin Ministerul Finanţelor, au semnat marţi un împrumut de

600 de milioane de euro pentru politici de dezvoltare (Development Policy Loan), cu accent pe

creştere economică incluzivă şi verde. Aprobat la 30 iunie de Consiliul de Administrație al Băncii

Mondiale, acest împrumut este primul dintr-o serie programatică de două operațiuni de

finanțare și este complementat de o asistență financiară nerambursabilă de 24,2 milioane USD

acordată din Fondul BIRD pentru Soluții Inovatoare privind Bunuri Publice Globale (Innovative

Global Public Goods Solutions Fund), potrivit comunicatului publicat de Banca Mondială. 

• Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a crescut, în aprilie 2022, la

602,87 miliarde de lei, de la 593,97 miliarde de lei, în luna precedentă. Raportat la PIB, datoria

guvernamentală s-a majorat la 49,2%, de la 48,4% la sfârşitul lui martie 2022, potrivit datelor

publicate de Ministerul Finanţelor.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

Evenimente

Deficit cont curent

Context local

*capitalizare BVB cuprinde și Erste Group Bank AG

Randamentele obligațiunilor de stat în lei cu cupon zero, RomâniaValoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (milioane lei)

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

Evoluția indicelui BET și capitalizarea BVB* ( acțiuni segment principal)

Autoritatea de Supraveghere Financiară
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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